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mobiltelefon-előfizetői szerződése megkötésekor tapasztalt egyenlőtlen 
bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, de nemrég Ausztriába költözött, mert ott ideiglenes 
munkát talált. Egy osztrák távközlési cégnél mobiltelefon-szolgáltatásra szeretett volna 
előfizetni, de arról tájékoztatták, hogy a szerződés megkötéséhez legalább 3 hónapja 
bejelentett osztrák lakcímmel kellene rendelkeznie. E szabály indoklásaként közölték vele, 
hogy ezt azért kérik, mert különben fizetés nélkül könnyen külföldre távozhatna, és a cég 
számára nehézzé válna az adósság behajtása. A petíció benyújtójának ellenvetésével – amely 
szerint helyzete nem tér el jelentős mértékben egy osztrák állampolgárétól, mivel be van 
jelentve Ausztriában, és mind a munka-, mind a bérleti szerződését be tudja mutatni – nem 
foglalkoztak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy egyenlőtlen bánásmódban részesítik az 
uniós állampolgárokat, ami ellentétes az európai joggal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A szolgáltatásnyújtásnak az EUMSZ 56. cikkében rögzített szabadsága az Európai Unió egyik 
alapvető elve. A szolgáltatásnyújtás szabadságához való jog gyakorlása azt is magában 
foglalja, hogy a szolgáltatás igénybevevői, ha más tagállamba mennek, az adott tagállam 
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állampolgáraival vagy lakosaival azonos feltételek mellett részesülhessenek e 
szolgáltatásokban.

A Bizottság megvizsgálta a petíciót és hangsúlyozni kívánja, hogy a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (a „szolgáltatási irányelv”) 20. cikke 
kifejezetten megtiltja a szolgáltatás igénybevevőjének állampolgárság vagy lakóhely szerinti 
megkülönböztetését. A szolgáltatási irányelv 2006 decemberében lépett hatályba, és a 
tagállamoknak legkésőbb 2009. december 28-ig kellett végrehajtaniuk. 

A szolgáltató magatartását a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdése alapján kellene 
vizsgálni. E rendelkezés megköveteli a tagállamoktól, hogy biztosítsák, hogy a szolgáltatás 
igénybevételének a szolgáltató által nyilvánosságra hozott általános feltételei nem 
tartalmaznak a szolgáltatás igénybevevőjének állampolgársága vagy lakóhelye szerinti 
megkülönböztető rendelkezéseket. E rendelkezés tisztázza továbbá, hogy a szolgáltatók 
alkalmazhatnak eltérő bánásmódot a szolgáltatás igénybevételének általános feltételeiben, ha 
ezt „objektív kritériumok közvetlenül indokolják” (ez esetben az eltérő bánásmód valójában 
nem képez hátrányos megkülönböztetést). 

A fentieknek megfelelően a szolgáltatási irányelvet a tagállamoknak legkésőbb 2009. 
december 28-ig kellett átültetniük. A szolgáltatási irányelv 20. cikke (2) bekezdésének a 
tagállamok nemzeti jogrendszerébe történő átültetését követően az illetékes nemzeti 
hatóságoknak kell biztosítaniuk, hogy a magánfelek magatartása megfeleljen az irányelvben 
foglalt megkülönböztetésmentesség elvének.

Az osztrák hatóságok ugyanakkor nem ültették át a szolgáltatási irányelvet nemzeti 
jogrendjükbe az előírt határidőn belül. A szolgáltatási irányelvet végrehajtó horizontális 
jogszabálytervezet, amelynek 23. cikke átültette volna az osztrák jogrendbe a szolgáltatási 
irányelv 20. cikkének (2) bekezdését, jelenleg elfogadás alatt áll [„Dienstleistungsgesetz –
DLG”; parlamenti hivatkozás: 317 d.B. (XXIV.GP)]. Ezért a Bizottság jogsértési eljárást 
indított Ausztria ellen, mivel az nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a nemzeti átültető 
intézkedésekről.

Következtetések

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a mobiltelefon-előfizetői 
szolgáltatás nyújtásának megtagadása más tagállamokban lakóhellyel rendelkező polgárok 
esetében, a szolgáltatási irányelv 20. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és az e 
rendelkezésben megállapított, a megkülönböztetésmentesség elvének megsértését jelentheti, 
ha ezt objektív ok nem indokolja. 

A szolgáltatási irányelv 20. cikke (2) bekezdésének a tagállamok nemzeti jogrendszerébe 
történő átültetését követően az illetékes nemzeti hatóságoknak kell biztosítaniuk, hogy a 
magánfelek magatartása megfeleljen az irányelvben foglalt megkülönböztetésmentesség 
elvének. 

A Bizottság folytatja a jogsértési eljárást annak biztosítása érdekében, hogy minél hamarabb 
átültessék az osztrák jogrendbe a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdését, és így az 
illetékes nemzeti hatóságok alkalmazhassák azt az osztrák magánszolgáltatókra.
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. március 16.

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy az osztrák hatóságok nemrég elfogadtak 
egy horizontális törvényt a szolgáltatási irányelv végrehajtása céljából (Dienstleistungsgesetz
- DLG (BGBL I, Nr. 100/2011, közzétéve 2011. november 21-én)). A DLG 23. cikke átülteti 
az osztrák jogrendbe a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdését. A szolgáltatók, 
köztük a telekommunikációs szolgáltatók ezért kötelesek összhangba hozni szolgáltatásaik 
igénybevételének általános feltételeit az osztrák nemzeti jogrendben szereplő előírásokkal. Az 
osztrák hatóságok feladata annak biztosítása, hogy a DLG 23. cikkét megfelelően hajtsák 
végre, és hogy az Ausztriában működő szolgáltatók általános feltételei összhangban legyenek 
a jogszabállyal.

A Bizottság nem hivatalos formában felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal a szóban 
forgó ügy kapcsán annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok mihamarabb 
felmérést végezzenek a DLG 23. cikke rendelkezéseinek teljesüléséről.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a mobiltelefon-előfizetői 
szolgáltatás nyújtásának objektív indok nélküli megtagadása más tagállamokban lakóhellyel 
rendelkező polgárok esetében sértheti a megkülönböztetéstől való mentesség elvét, amelyet az
említett nemzeti rendelkezés mond ki.

Az osztrák hatóságokra vár az a feladat, hogy a jelen esetben megvizsgálják, fennállhat-e 
olyan objektív ok, amely indokolhatja a tartózkodási helyre hivatkozva történő elutasítást, és 
hogy biztosítsák, hogy a kérdéses szolgáltatók megfeleljenek a szolgáltatási irányelv 
végrehajtása érdekében a közelmúltban elfogadott törvény (a DLG) 23. cikke 
rendelkezéseinek. 

A Bizottság felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal annak biztosítása érdekében, hogy 
a DLG 23. cikkének végrehajtásáért és érvényre juttatásáért felelős illetékes hatóság 
mihamarabb foglalkozzon a petícióban említett panasszal. Mivel a DLG-t csak nemrégiben 
fogadták el, eddig nem volt lehetőség megállapítani, melyik az illetékes hatóság a szóban 
forgó esetre érvényes rendelkezések végrehajtását illetően.

Addig is javasoljuk, hogy a petíció benyújtója lépjen közvetlenül érintkezésbe az osztrák 
hatóságokkal, nevezetesen az „Europäisches Verbraucherzentrum Österreich” szervezettel 
(Európai Fogyasztóvédelmi Központ, Ausztria): info@europakonsument.at.


